Espai Jove Boca Nord
Agudells, 37-45
08032 Barcelona
Telèfon 934299369
a/e: produccio@bocanord.cat
www.bocanord.cat

CONCURS-RESIDÈNCIA DE CREACIÓ ESCENA NORD 2016
BASES

DEFINICIÓ I OBJECTIUS
L’ Espai Jove Boca Nord amb la col·laboració de la Casa d’Oficis de l’Espectacle en viu
( projecte subvencionat pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya en el marc del Projecte
“Treball als Barris” ) , engega la sisena residència de creació ESCENA NORD.
El primer objectiu és contribuir a l’entrada de nous creadors i creadores a les xarxes de
difusió artística. Tanmateix ajudar companyies joves emergents. Creant el marc adient i les
facilitats per a la creació d’un espectacle en viu que es pot desenvolupar i tenir una
trajectòria més enllà de l’Espai Jove Boca Nord.
El segon objectiu és ajudar a generar un espectacle d’arts escèniques, alhora que oferir als
32 alumnes-treballadors de la Casa d’Oficis de l’Espectacle en viu la possibilitat de treballar
en una producció real, amb el suport dels experts professionals i l’equip executiu de l’Espai
Jove Boca Nord.
Aquesta residència està dissenyada per impulsar i promocionar joves creadors, per això les
actuacions que es realitzaran com a premi de la residència seran amb l’accés obert al públic
(entrades gratuïtes amb aforament limitat).

DESTINATARIS/ES
El projecte s’adreça a joves creadors/es i a col·lectius professionals ( o en vies d'inserir-se
en la professionalització ). La mitjana d’edat de tots els membres de la companyia no podrà
superar els 35 anys.
En el cas dels col·lectius i companyies, s’haurà d’establir un responsable de projecte. La
residència es dirigeix a artistes amb projectes originals i inèdits, tot i que s’acceptaran
adaptacions d’obres i/o guions. Es valorarà especialment la innovació i solidesa del projecte.
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Les obres poden ser muntatges de textos clàssics o contemporanis, de nova dramatúrgia
(originals o adaptacions), de circ de petit format, multidisciplinaris, musicals o d’altres
disciplines escèniques i han de trobar-se en disposició de ser muntats i presentats
públicament.
Un dels objectius principals és donar suport a la creació artística de grups joves del districte
i de la ciutat de Barcelona.
El muntatge haurà de requerir la tasca de professionals dels següents sectors: so,
il·luminació, vídeo, producció i regidoria.

PREMI
El premi de la residència ESCENA NORD consisteix a la cessió d’espais d’assaig i de
l’equipament tècnic i humà, de cara a la presentació pública de l’espectacle. També inclou
suport a la campanya de comunicació que realitzi la Companyia.
La beca ofereix 4 mesos de residència amb tots els mitjans tècnics necessaris per a
desenvolupar l’espectacle. Dos dies d’estrena i promoció a Boca Nord, i un espectacle en
gira en un teatre o equipament professional.
Un cop estrenat l’espectacle , la companyia guanyadora de la beca comptarà amb tot un
seguit d’instruments professionals i ajuda en la promoció del seu projecte: disseny de llums
de l’espectacle , elements escènics, llibre de producció i regidoria, audiovisuals i vídeo
promocional, contactes de promotors i material promocional ).
Per tant l’Espai Jove Boca Nord posa a disposició dels artistes, en concepte de residència i
residència tècnica, els espais i equips tècnics de l’equipament municipal per a la creació i la
producció d'un espectacle en viu, a més del personal tècnic de la Casa d’Oficis de
l’Espectacle en viu: tècnics/es de so, tècnics/es d’il·luminació, tècnics/es d’audiovisuals i
tècnics/es en producció i regidoria.
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CALENDARI DE PRODUCCIÓ DEL PROJECTE SELECCIONAT
A partir del 21 de juny s’iniciarà el procés de creació i reunions de coordinació que finalitzarà
el dia 1 de juliol.
El període de residència i assajos serà:
Del 4 al 31 de juliol
De l’1 de setembre fins al 20 d’octubre.
La residència i assajos es faran en horaris de mati de 8:00h a 15:00h.
* Es poden negociar algunes hores de tarda, sempre en funció de la disponibilitat del centre.
L’estrena tindrà lloc el dia 21 d’octubre a l’Espai Jove Boca Nord.
També es podrà realitzar una segona actuació amb públic el dia anterior o posterior. , Amb
una residència tècnica prèvia d’una setmana.
L’actuació en gira està programada pel 5 de novembre al teatre del Centre Cívic Zona Nord,
amb quatre dies de muntatge tècnic amb el suport de la companyia.*
Una comissió avaluarà el treball del col·lectiu guanyador de la residència durant el més de
setembre i supervisarà el compliment del calendari establert. Abans de l'exhibició, es
realitzarà un assaig general davant la comissió perquè es doni el vist i plau a la
representació de l'obra davant al públic.
*(Dates sotmeses a la possibilitat de canvis per la programació dels equipaments
municipals).

REQUISITS
La companyia guanyadora ha de comptar amb pressupost propi suficient per assumir les
despeses de la producció: despeses salarials de l’elenc d’artistes i equip tècnic propi de la
companyia, les despeses dels materials d’escenografia, vestuari / attrezzo i els costos de la
campanya de publicitat que han de ser assumits per la pròpia companyia (2 cartells i un
programa de mà genèric).
Des de l’organització de la residència és col·laborarà en el suport a la producció i la
publicitat.
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L’Espectacle no pot haver estat representat públicament amb anterioritat.
Si la representació de l’obra generés qualsevol tipus de dret d’autor, l’import que pugui
ésser reclamat pels autors i/o entitats de gestió de drets, correran íntegrament a càrrec de la
companyia, eximint totalment l’organització d'ESCENA NORD de qualsevol responsabilitat
que se’n pogués derivar.

DIFUSIÓ
Per a la difusió d’ESCENA NORD, el beneficiari de la residència es compromet a facilitar
tota la informació sobre l’espectacle que es requereixi per a la promoció.
La campanya de difusió d’ESCENA NORD constarà de dues fases: La primera correspon a
la difusió del propi projecte, amb el doble objectiu d’atraure candidatures, tant en quantitat
com en qualitat, i d’atorgar a la residència rellevància i prestigi.
La segona fase és la difusió del projecte beneficiari de la residència de cara al públic i els
programadors. En ambdues fases, la difusió comptarà amb els recursos de comunicació de
l’Espai Jove Boca Nord.
En aquesta campanya tindrà especial rellevància la difusió a la xarxa, fent servir tots els
recursos al nostre abast: web, facebook, newsletters i mailing. A la segona fase, ESCENA
NORD emprarà aquestes eines, així com les habituals en la difusió de les obres que
s’exhibeixen a l’Espai Jove Boca Nord.
La campanya inclourà difusió als mitjans de comunicació i d’agendes municipals dirigint la
campanya cap al públic objectiu de l’espectacle.
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COM PARTICIPAR
Per inscriure's com a candidat/a a la sisena convocatòria de la residència ESCENA NORD
és necessari remetre un dossier amb la següent informació:
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Formulari d'inscripció i fotocòpia del DNI de l’impulsor/a del projecte.



Descripció de l'obra, planificació, continguts artístics i objectius del projecte, a més de
la descripció del col·lectiu o artistes, en un document de 15 pàgines com a màxim.



Material i necessitats tècniques.



Currículum artístic de tots els membres del col·lectiu.



Text o, en cas d’obra de creació col·lectiva, estructura de l’obra.



Informació complementària sobre l'obra: esborranys, dibuixos, esquemes, etc.



Informació complementària de l'artista o col·lectiu d’altres projectes realitzats per la
CIA o artistes: material gràfic i/o audiovisual, esborranys, reculls de premsa, etc.
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LLOC I TERMINIS DE PRESENTACIÓ
El període per a presentar projectes a la residència ESCENA NORD serà entre el 29 de
febrer de 2016 i estarà obert fins el 27 de maig de 2016.

Els organitzadors podran sol·licitar una reunió amb el/la responsable del projecte
guanyador abans del 10 de juny de 2016.

La forma de presentació serà:



Per correu postal, dirigit a l’Espai Jove Boca Nord - Residència Escena Nord 2016 –
(C/ Agudells, 37-45 08032 Barcelona).



Presencialment a l'oficina de l’Espai Jove Boca Nord, Agudells, 37-45 08032
Barcelona. De dilluns a divendres entre les 08:00h – 15:00h.



Per correu electrònic a l’adreça produccio@bocanord.cat

CRITERIS DE VALORACIÓ
El jurat valorarà els projectes en funció de la seva originalitat, el seu valor artístic i el
impacte, així com per la seva viabilitat tècnica i la trajectòria professional de l’artista o
col·lectiu.
El jurat estarà format per la directiva i altres responsables de l'Espai Jove Boca Nord i una
representació de la Casa d'Oficis de l'Espectacle en viu.
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RESOLUCIÓ I CONTACTE
El veredicte del jurat es farà públic el 20 de juny de 2016 i es farà públic a través de
www.bocanord.cat
El premi pot quedar desert.
ESPAI JOVE BOCA NORD
Agudells, 37-45 08032 – Barcelona
A/e: produccio@bocanord.cat
Tel. 934299369 www.bocanord.cat
Organitzat per:
Espai Jove Boca Nord
Amb la Col·laboració de la Casa d’Oficis de l’Espectacle en viu
Projecte “Treball als Barris”

Amb el suport:
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